
 
 

ระเบียบกองทพับก 

วาดวยการประเมนิผลการปฏบิัตงิานพนกังานราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

------------------------------- 

 เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการของ กองทัพบก เปนไปดวย
ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และมีมาตรฐาน จึงใหกําหนด ระเบียบ วาดวยการประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงานราชการ ไวดังนี้ 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพบก วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิก 
  ๓.๑ หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ที่ใชอยูในปจจุบัน  
  ๓.๒ บรรดา ระเบียบ คําสั่ง คําช้ีแจงใด ๆ ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานราชการ ที่ไดกําหนดไวแลว ซึ่งขัด หรือแยง กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔ ความมุงหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ กระทําเพื่อ          
นําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณา ในเรื่องตาง ๆ แลวแตกรณี ดังนี้ 
  ๔.๑ การเลื่อนคาตอบแทน 
  ๔.๒ การเลิกจาง 
  ๔.๓ การตอสัญญาจาง 
  ๔.๔ อื่น ๆ 
 ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
 ๕.๑ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ หมายถึง แบบประเมินผล    
การปฏิบัติงานพนักงานราชการ ที่หนวยตาง ๆ จะตองใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
ราชการเปนรายบุคคล และเก็บไวเปนหลักฐานของหนวย ตามแบบที่แนบทายระเบียบนี้ 
 ๕.๒ แบบรายงานการประเมินผลพนักงานราชการ หมายถึง แบบรายงาน          
การประเมินผลพนักงานราชการ ที่หนวยตาง ๆ จะตองใชในการรายงาน การประเมินผลพนักงาน
ราชการของหนวย เพื่อสงให กรมสารบรรณทหารบก ปละ ๒ ครั้ง ตามหวงระยะเวลาที่กําหนด       
ตามแบบที่แนบทายระเบียบนี้ 
  
 
 
 

(สําเนาคูฉบับ) 
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 ๕.๓  ผูประเมิน หมายถึง ผูบังคับบัญชาโดยตรง เปน นายทหารสัญญาบัตร       
ที่มีชั้นยศ ต้ังแต รอยตรี ข้ึนไป  
 ๕.๔ ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป หรือผูรับมอบอํานาจ หมายถึง ผูบังคับบัญชา    
ที่มีตําแหนงสูงกวาผูบังคับบัญชาโดยตรง ๑ ช้ัน  
 ๕.๕ ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง หรือผูรับมอบอํานาจ หมายถึง 
ผูบังคับบัญชาที่มีตําแหนงสูงกวาผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป อีกช้ันหนึ่ง  
 ๕.๖ ผูรับการประเมิน หมายถึง บุคคลซึ่งไดรับการจาง เพื่อเปนพนักงานของรัฐ 
ในการปฏิบัติงานใหกับ กองทัพบก เวน ผูที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานนอยกวา ๑ เดือน ในวงรอบ      
การประเมิน   
 ๕.๗ ผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ผลที่เกิดจากการปฏิบัติ ประกอบดวย
ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือความตรงตอเวลา และการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
วาอยูในเกณฑที่ยอมรับได หรือไม และเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ ที่ ไดรับมอบหมายเพียงใด         
โดยกําหนดคาน้ําหนัก ใหรอยละ ๘๐ ของการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมด           
  ๕.๘ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน หมายถึง การแสดงออกของบุคคลที่เกี่ยวกับ
แนวคิด (Way of Thinking) และการกระทํา (Way of Doing) ผานทางการปฏิบัติตน และ            
การปฏิบัติงาน ซึ่งมักจะมีผลโดยตรงตอความนาเชื่อถือในตัวบุคคล และความนาเชื่อถือของผลงาน     
โดยกําหนดคาน้ําหนัก ให รอยละ ๒๐ ของการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมด      
 ๕.๙ วงรอบการประเมิน หมายถึง หวงเวลาที่จะตองทําการประเมินผล           
การปฏิบัติงานพนักงานราชการ ประจําป ๆ ละ ๒ ครั้ง ดังนี้  
 ๕.๙.๑ ครั้งที่ ๑ ตั้งแต ๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ของปถัดไป  
 ๕.๙.๒ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ของปเดียวกัน  
 ๕.๑๐ ระดับ ผลการประเมิน แบงระดับการประเมิน ออกเปน ๕ ระดับ        
ตามเกณฑ ดังนี้ 
  ๕.๑๐.๑ ดีเดน  ๙๕ – ๑๐๐ % 
  ๕.๑๐.๒ ดีมาก ๘๕ –   ๙๔ % 
  ๕.๑๐.๓ ดี ๗๕ –   ๘๔ % 
  ๕.๑๐.๔ พอใช ๖๕ –   ๗๔ % 
  ๕.๑๐.๕ ตองปรับปรุง นอยกวา   ๖๕ % 
 ๕.๑๑ คณะกรรมการกลั่นกรอง หมายถึง คณะกรรมการ ซึ่งมีหนาที่พิจารณา
กลั่นกรองความเหมาะสม ในผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการ เพื่อใหเกิดความเปนธรรม 
จากการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาโดยตรง ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
อีกชั้นหนึ่ง 
 ขอ ๖ ใหเจากรมกําลังพลทหารบก เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  
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หมวด ๑ การบันทึก 
 ขอ ๗  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ใหหนวยที่มีพนักงานราชการ
ในอัตรากําหนดรายละเอียด ประกอบการประเมินผลในแตละตัวชี้วัด ทั้งนี้ เพื่อใหมีความเหมาะสม     
กับลักษณะงาน  และวิธีการของหนวย โดยการประเมินตองครอบคลุมงาน และภารกิจที่มอบหมาย     
ใหพนักงานราชการปฏิบัติ (รายละเอียด ตามคําอธิบายประกอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน   
พนักงานราชการ) 
 ขอ ๘ แบบรายงานการประเมินผลพนักงานราชการ ใหบันทึกขอมูลตาง ๆ  และจํานวน
พนักงานราชการของหนวยใหครบถวน สําหรับลําดับในการบันทึก ใหบันทึกจากพนักงานราชการ          
ผูที่มีคะแนนการประเมินสูง ไปยังพนักงานราชการผูที่มีคะแนนการประเมินต่ํา  

หมวด ๒ การดาํเนินการ 
 ขอ ๙ การดําเนินการประเมินผล (รายละเอียดตามขั้นตอน การประเมินผล            
การปฏิบัติงาน)  
  ๙.๑ ข้ันที่ ๑ เริ่มรอบการประเมิน  
   ๙.๑.๑ หนวยกําหนดเปาหมาย และผลสําเร็จของงานที่จะมอบ           
ใหพนักงานราชการปฏิบัติ 
   ๙.๑.๒ ผูประเมิน และพนักงานราชการ รวมกันวางแผนการปฏิบัติงาน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามขอ ๙.๑.๑ โดยกําหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จที่เปนรูปธรรม 
และระบุพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่คาดหวัง 
  ๙.๒ ขั้นที่ ๒ ระหวางรอบการประเมิน ผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน ติดตาม
ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานราชการ 
สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
  ๙.๓ ข้ันที่ ๓ ครบรอบการประเมิน 
   ๙.๓.๑ ผูประเมิน ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการ 
   ๙.๓.๒ ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปใหความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมิน   
ของผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือผูประเมิน 
   ๙.๓.๓ ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ใหความเห็นเกี่ยวกับ         
ผลการประเมินของผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือผูประเมิน และผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  
   ๙.๓.๔ หนวยจัดทําบัญชีรายชื่อพนักงานราชการ ตามแบบรายงาน     
การประเมินผลพนักงานราชการ โดยเรียงตามลําดับ จากพนักงานราชการผูที่มีคะแนนการประเมินสูง 
ไปยังพนักงานราชการผูที่มีคะแนนการประเมินต่ํา  
   ๙.๓.๕ หนวยเสนอบัญชีรายชื่อฯ ใหคณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณา
มาตรฐาน ความโปรงใส และเปนธรรม กอนเสนอให ผูบังคับหนวยนําไปใชในการบริหารพนักงาน
ราชการของหนวยตอไป 
   ๙.๓.๖ ผูประเมินแจงผลการประเมินใหพนักงานราชการทราบ พรอมกับ     
ใหคําแนะนําตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในโอกาส          
ตอ ๆ ไปดียิ่งขึ้น 
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   ๙.๓.๗ หนวยรายงานผลการประเมินไปยัง กรมสารบรรณทหารบก 
   ๙.๓.๘ กรมสารบรรณทหารบก รวบรวมผลการประเมินพนักงานราชการ 
และสรุปรายงานให ผูบัญชาการทหารบก ทราบ  (ผาน กรมกําลังพลทหารบก)  
 ขอ ๑๐ ระบบการประเมิน 
   ใหทุกสวนราชการภายในกองทัพบก ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานราชการของหนวย ใหเปนไปตามที่กําหนด รวมทั้งใหพิจารณาใชผลจากการประเมินดังกลาว     
ใหเปนไปตามความมุงหมาย ในขอ ๔ 
 ขอ ๑๑ การดําเนินการประเมินผล  
  ๑๑.๑ ผูบังคับบัญชาโดยตรงเปนผูประเมิน หลังจากนั้นจึงเสนอผลการประเมิน
ใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และ ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง บันทึกความเห็นเกี่ยวกับ           
ผลการประเมิน โดยใชแบบตามที่กําหนด และใหเก็บรักษาหลักฐานดังกลาวไวที่หนวยมีกําหนด ๕ ป         
โดยกองทัพบก สามารถขอตรวจสอบหลักฐานการดําเนินการไดทุกโอกาส 
  ๑๑.๒ กรณี ผูประเมิน หรือผูบังคับบัญชาโดยตรง มีพนักงานราชการ           
ในบังคับบัญชาเปนจํานวนมาก ใหผูบังคับหนวยแตงตั้งนายทหารประทวน เปนผูชวยผูประเมินได            
โดยจะตองแจงกรอบ และวิธีการในการประเมินใหผูชวยผูประเมินทราบ อยางละเอียด และชัดเจน 
  ๑๑.๓ กรณี หนวยมีบุคคลที่มีคุณสมบัติเปนผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และ
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ไมครบตามหลักเกณฑ ใหผูบังคับหนวยแตงตั้งบุคคลที่มี         
ความเหมาะสม เพื่อกําหนดใหเปนผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง      
แลวแตกรณี 
 ขอ ๑๒ การแปลงผล 
   ใหทุกหนวย ทําการแปลงผลคะแนนที่ไดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน       
ใหเปนระบบ รอยละ สําหรับการบันทึกลงในแบบรายงานการประเมินผลพนักงานราชการ ใหบันทึก 
เรียงตามลําดับจากพนักงานราชการผูที่มีคะแนนการประเมินสูง ไปยังพนักงานราชการผูที่มีคะแนน   
การประเมินต่ํา สําหรับในระดับกองทัพบก ให กรมสารบรรณทหารบก ดําเนินกรรมวิธีจัดคะแนน รวมทั้ง
ดําเนินการทางสถิติ เพื่อทําการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของกองทัพบก  
 ขอ ๑๓  การกลั่นกรอง  
    ใหคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จประจําป ของหนวย ระดับกองพล หรือ
เทียบเทาขึ้นไป ทําหนาที่เปนคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน ทั้งนี้ 
เพื่อให เกิดความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น 
 ขอ ๑๔ การแจงผล 
   ใหทุกหนวยแจงผลการประเมิน การปฏิบัติงาน ทั้ง ๒ ครั้ง ใหพนักงานราชการ
ทราบ เปนรายบุคคล โดยใหผูบังคับบัญชาโดยตรงเปนผูแจง เปนลายลักษณอักษร ซึ่งในการนี้
ผูบังคับบัญชาโดยตรง อาจจะแนะนําแนวทางการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ชมเชย หรือตักเตือน พนักงาน
ราชการ ซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาดวยก็ได 
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 ขอ ๑๕ การรายงานผล 
  ๑๕.๑ ใหหนวยตาง ๆ รายงานการประเมินผลพนักงานราชการ ตามสาย      
การบังคับบัญชาไปยัง กรมสารบรรณทหารบก  โดยครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ มีนาคม และ ครั้งที่ ๒ 
ภายในวันที่ ๑ กันยายน ของทุกป (แผนผังประกอบการรายงาน การประเมินผลพนักงานราชการ) 
สําหรับ หนวยขึ้นตรงกองทัพบก ที่มีฐานะต่ํากวา ระดับกองพล หรือเทียบเทา ใหรายงาน ผานหนวย     
รับมอบการบังคับบัญชา หรือ หนวยกํากับดูแลทางฝายอํานวยการ แลวแตกรณี 
  ๑๕.๒ ให กรมสารบรรณทหารบก รวบรวมรายงานการประเมินผลพนักงาน
ราชการ จากหนวยตาง ๆ และดําเนินกรรมวิธีจัดคะแนน แลวรายงานให ผูบัญชาการทหารบก ทราบ  
(ผาน กรมกําลังพลทหารบก) โดยครั้ งที่  ๑ ภายในวันที่  ๑๕ มีนาคม และ ครั้ งที่  ๒ ภายใน                
วันที่ ๑๕ กันยายน ของทุกป 
 ขอ ๑๖ การใชผล 
  ๑๖.๑ ผูที่จะไดรับการพิจารณา ใหตอสัญญาจางตองมีคะแนนเฉลี่ยของ       
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดตอกัน ในปที่จะตอสัญญาไมต่ํากวา ระดับ ดี 
  ๑๖.๒ พนักงานราชการที่มีผลการประเมินอยูในเกณฑ พอใช และ ตองปรบัปรงุ 
ติดตอกัน ๒ ครั้ง โดยเมื่อหนวยตนสังกัดไดทําการเลิกจางแลว ให กรมกําลังพลทหารบก รายงาน         
ใหคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมทราบตอไป 
                 ขอ ๑๗ การปฏิบัติทั่วไป 
  ๑๗.๑ เมื่อผูบังคับบัญชาโดยตรง ไดบันทึกขอมูล ลงในแบบประเมินผล        
การปฏิบัติงานพนักงานราชการ รวมทั้งผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป          
อีกชั้นหนึ่ง ไดบันทึกความเห็นลงในแบบประเมินผลดังกลาว ตลอดจนการบันทึกขอมูลในแบบรายงาน                
การประเมินผลพนักงานราชการ ที่ผานการพิจารณาเห็นชอบ จากคณะกรรมการกลั่นกรองแลว ถือวา   
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ เสร็จสมบูรณจะแกไขอีกไมได 
  ๑๗.๒ การบันทึกรายการ ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 
และแบบรายงานการประเมินผลพนักงานราชการ ใหบันทึกดวยการพิมพ หรือปากกา หามบันทึก      
ดวยดินสอ 
  ๑๗.๓ ให กรมสารบรรณทหารบก รวบรวมรายงานการประเมินผลพนักงาน
ราชการ โดยบันทึกไวในเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับใชตรวจสอบ ผลการประเมินพนักงานราชการ        
ในภาพรวมของกองทัพบก   
 ขอ ๑๘ การเก็บรักษา และการทําลาย 
  ๑๘.๑ ใหหนวยที่มีพนักงานราชการในอัตรา เก็บหลักฐานการประเมินผล         
การปฏิบัติงานพนักงานราชการ ไวเปนเวลา ๕ ป เมื่อครบกําหนดแลวจึงใหทําลายได 
  ๑๘.๒ ให กรมสารบรรณทหารบก เก็บรักษา รายงานการประเมินผล             
พนักงานราชการ ตามที่ หนวยขึ้นตรงกองทัพบก รายงานไวเปนระยะเวลา ๕ ป เมื่อครบกําหนดแลว       
จึงใหทําลายได 
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 ขอ ๑๙ การควบคุมและกํากับดูแล 
   ใหหนวยขึ้นตรงกองทัพบก ชวยเหลือ แนะนํา และกํากับดูแลการประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงานราชการ ของหนวยรอง ตามสายการบังคับบัญชา ใหเปนไปตามที่กองทัพบก
กําหนด โดยให กรมสารบรรณทหารบก เปนผูควบคุมกํากับดูแลในภาพรวมของกองทัพบก และให
สามารถกําหนดรายละเอียดปลีกยอยที่ไมขัด หรือแยงกับระเบียบนี้เพิ่มเติมได เพื่อใหการประเมินผล    
การปฏิบัติงานพนักงานราชการเปนไปดวยความเรียบรอย 
 
               ประกาศ   ณ          วันที่           กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
                      พลเอก    ประยุทธ    จันทรโอชา  

                                       ( ประยุทธ    จันทรโอชา ) 

                                     ผูบัญชาการทหารบก 

กรมกําลังพลทหารบก 
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